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VEU CATALANA 
U S T 1 C I A S O C I A L F E D E R A C I Ó E U R O P E A 
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ENCARA VIGENT 

PER DAMUNT de les nostres divergéncies 
presents i la diversitat de táctiques i 

programes que es donen a conéixer, ens 
sembla veure-hi bategar el mateix esperit 
que animava el pensament de la Catalunya 
del segle xiv. Fou el moment en qué Cata
lunya aconseguia posar en peu unes institu-
cions de govern fortes d'un pensament po-
lític propi cjue es concretava en la teoría 
del pactisme: respecte al sobirá respetuós 
amb les liéis de la térra. Entorn d'aquesta 
teoría hi havia constituít un organisme di-
rigent, la Diputado del General, que s'ha-
via definit com entitat nacional «emprant 
— com fa remarcar un historiador mo
dera — la paraula nació en el mateix sen-
tit que s'hi ha donat en les darreres fases 
de la Historia Moderna». A través de les 
diverses alternatives en qué ens ha coMocat 
la historia, aquesta teoria no s'ha desarrelat 
del pensament de la majoria de catalans, 
com tampoc no s'ha desarrelat la idea que 
formen una nació. Cada vegada que aquest 
pacte ha estat trencat, Catalunya ha em-
prat l'arma de la rebel-lió en defensa deis 
seus drets i contra aquells que no respec-
taven la teoria que havia estat establerta. 
Alguns fets contemporanis de rebel-lia pot
ser no podrien explicar-se si no fos peí 
camí de la teoria pactista. En un moment 
determinat, Catalunya, o els dirigents po-
lítics del moment, havien posat la seva 
confianca en el régim que garantía la vi
gencia d'unes liéis acceptades constitucio-
nalment i es creia escarnida, amb dret a la 
rebel-lió, quan endevinava l'intent de vul
nerar aqueixes liéis i, per tant, de trencar 
el pacte. No fem mes que constatar un fet, 
pero no podríem atorgar un dret a la Ca
talunya deis segles XIV i xv, i negar-lo a 
la Catalunya del segle xx, quan tot el pen
sament de la nostra política ha girat entorn 
de la teoria pactista, a la qual poden for
mular objeccions aquells que posseeixin 
una fórmula millor, pero no será menys 
cert que la seva existencia és evident. Gal 
teñir present que la rebel-lia ha tingut sem-
pre com objectiu la defensa d'un sentiment 
de llibertat, mot que si ja entrat el segle xv 
potser havia perdut el ressó mágic que el 
feia comú a tothom i que segons fos l'es-
tament que l'emprés equivalía a immunitat 
i privilegi, entre el patríciat urbá, o igualtat 
en el bon govern, entre la menestralía, així 
i tot ha aconseguit arribar ais nostres temps 
amb tot el respecte amb qué era venerat 
fa segles. 

Catalunya i els catalans son uns fervents 
defensors de l'ideal de llibertat i si l'aixe-
cament de 1461 de l'oligarquia pactista 
contra Joan II tingué una fase que sem-
blava que havia de derivar devers la cons-
tirució d'una república aristocrática, la de
fensa del mot mágic ha estat consubstancial 
a la defensa de la idea de república de
mocrática. Aquella antiga fórmula d'«Im-
peri i Llibertat» amb qué la Catalunya 

^T7n . i . s d'una raga dreturera i forta, que unia el Seny a l'ímpetu.» En aquesta 
JL gemma, el cátala de Mallorca Mossén Costa i Llobera, forjador de joies hora-

cianes, diu mes que tot un concirós programa de partit. Tal és el do meravellós 
deis poetes que tanquen la resplendor eterna de la idea en la perfecció diamantina 
de la forma ritmada. 

«Filis d'una raga dreturera i forta.. . » Aquest és l'espill i l'arbre geneológic 
de noblesa catalana. Som una nissaga. Som i serem gent catalana. Quelcom que té 
arrels cósmiques milenaries en les roques de la nostra térra. Som una anella de la 
Humanitat forjada en l'enclusa roent i sagnant de la historia i tenim una tradició 
peculiar i faisó propia. Som algú, en el món, els catalans. Pocs o molts, podem 
aixecar el cap entre pars, entre mig deis pobles mes dignes del nostre temps. 

«Filis d'una raga dreturera i forta.» Dreturera, go és, que no és retorta, que 
és franca com la seva parla, que va de dret al fi, que no s'esmuny ni s'arrossega, 
que no menteix ni és intrigant ni és hipócrita. Perqué és forta. Ja que la rectitud 
i la veritat només son atributs deis forts i deis virils. La gent afemellada, acostumada 
a vinclar-se a les fuetades, no pot ésser dreturera ni pagar-se el luxe incomparable 
de mirar fit a fit la veritat, i dir-la i defensar-la quan calgui i com calgui. Els pobles 
febles son malalts, potser raquítics per les fams ancestrals i les vergassades seculars. 
Per aixó Costa i Llobera, pres del numen, afegeix: «No US resclosiu dins una llar 
histórica, sense horitzons. Voleu amunt, com l'águila.» 

I explica com l'águila que es llanga a l'espai infinit i capturant la presa se n'as-
simila les virtuts, per a retornar al niu «de les maternes roques», mes águila. 

En el vers refulgent, pero, hi ha un pretérit melangiós, inquietant. Diu «unia» 
el Seny a l'ímpetu. ¿És que ara, de present, no seria capag d'unir els dos atributs 
característics? 

Enrera el dubte! El Seny és massa cosa nostra. Potser en tenim tant que en fem 
un vici. Pero l'ímpetu tampoc no s'ha perdut. Desde Indíbil i Ildaribal fins ais al-
mogávers i fins a la munió de joventuts heroiques que, calladament, sense fatxen-
deries, ahir mateix regaven amb rius de sang generosa les portes de Madrid, els 
camps d'Aragó i d'Andalusia, i enrogien les aigües a la batalla de l'Ebre, l'ímpetu 
de la raga s'ha demostrat sempre que un ideal de llibertat li ha fet bategar el cor. 

Tenim un poblé amb Seny i amb ímpetu ¿Qué cal, dones, per a reconquerir la 
llibertat? Recordar, potser, les paraules de Goethe en el Faust: «L'acció és fácil, 
el pensament difícil, pero és mes difícil encara ajusfar les obres al pensament.» 

Tombar una dictadura és fácil, escrivia el Times de Londres fa pocs dies. Pero 
és mes difícil bastir una democracia. 

Sí, és mes difícil bastir una democracia moderna, la del regiment del poblé 
peí poblé i per al poblé. Cal una gent dreturera i forta que uneixi el Seny a l'ímpetu. 
La veritable democracia és una flor delicada de la civilització. Com totes les ma
quines meravelloses i complexes, exigeix bons materials, ajustament perfecte, orga-
nització, operaris preparáis. Pero, tot aixó ho tenim fonamentalment a Catalunya. 
El nostre poblé és sa, és fort, té tradició. Qué manca? Manca que l'acció respongui 
al pensament. Que el pensament sigui modern, esbatanat a tots els aires, conscient 
de les circumstáncies, que trobi el lloc, el moment i l'organització deis homes que es 
llancin a l'acció coordinada, dirigida peí Seny, amb tota la furia de l'ímpetu. 

Fa temps, un almirall japonés demanava a un d'anglés el secret de les seves 
victóries marítimes. L'anglés va contestar-li: «— És molt senzill. En temps de pau 
fem plans i exercicis constants de disciplina i coneixement deis mars, deis canons, 
de les maquines. I quan arriba l'hora del combat, ho oblidem tot, i ens llancem a 
la barreja com dimonis.» 

El canonge de la catalana Seu de Mallorca caplligava la seva horaciana amb 
aquesta llagada: «Tal vos somrigui l'ideal, oh joves; unint el Seny a l'ímpetu.» 

medieval havia resolt la incorporado d'al-
tres pobles a l'esfera del seu domini polític, 
ha estat tradu'ida en els temps moderns 
per «República i Llibertat». Els catalans 
no podem concebre llibertat sense república 
i aquest será el principi en qué es fará forta 
Catalunya i els catalans en tots els movi-
ments revolucionaris promoguts peí ro-
manticisme polític del segle xix. Pero una 
república de contingut federal, concepte 
que havia guanyat — i no deíxa de ser 
important fer-ho constatar — la majoria de 
l'opinió republicana d'al tres terres no cata
lanes. Pi i Margal 1 dona en Las Naciona
lidades una interpretació federalista de les 
Juntes de províncies que es formaren el 
1808, «que subsisten — d i u — después de 

constituida la Junta Central, que prosiguen 
formadas después de elegidas las Cortes 
de Cádiz, en las que tenían representación 
y asiento, y que no se disuelven ni por las 
órdenes de la Regencia, ni por la espada 
del marqués de la Romana y que muestran 
claramente la tendencia de España a la 
federación, así como la Junta Central com
puesta de dos representantes de cada una 
de las provincias, no es, en resumen, sino 
un Consejo Federal». Aquesta asseveració 
de Pi i Margall, fet i fet, ve confirmada 
per l'intent federalista de la I República, 
que potser no deixá molts seguidors fora de 
Catalunya; pero és evident que el corrent 
federalista havia aconseguit fer forat en 
extensos sectors de l'opinió republicana. 
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Els mes diversos sectors polítics de Ca
talunya han estat sempre preocupats per 
trobar una fórmula que fes viable i dura-
dora la teoría del pacte, que permetés 
l'existéncia d'una Catalunya a cobert de 
qualsevol canvi advers. N o podríem pas 
afirmar que haguessin reeixit. Podríem re
petir, amb Eiximenis, «així és caiguda tota 
la cosa pública per los mals regiments de 
princeps i regents». Aqueixa preocupado 
ha guanyat extensos sectors de l'emigració, 
a jutjar per la florida de documents que 
preconitzen les solucions mes diverses al 
nostre cas i que no deixen de ser un signe 
de vitalitat del pensament polític cátala. Si 
bé encara no s'ha arribat a un terreny d'ac-
ció conjunta de tots els sectors, potser per
qué encara no hi ha una coincidencia de 
finalitats, s'observa que no hi ha diferencies 
entre ells en la defensa d'un principi: lli-
bertat. I no deixa de ser un guany ben 
apreciablc. 

R A M Ó N FABREGAT 

Afusellament d'Anselm Clavé 

Tot just havia entrat a Barcelona l'exércit 
conqueridor de franquistes, barabers, ale-
manys nazis i iíalians feixistes, els ve'ins de 
la Rambla de Catalunya, cantonada Valencia, 
veieren espaordits i atonits com una columna 
militar, amb tots els guarniments i a so de 
cornetes i tabals, desfilava fins formar da-
vant del monument d'Anselm Clavé. 

Aleshores llegiren un han (d'on prové la 
páranla bandit) que era, peí que es veié, una 
sentencia. S'avanca un escamot d'execnció, i 
a la senyal del clari i a la veu ¿'apunten i 
fuego! descarregaren els jusells contra ¡'esta
tua d'Anselm Clavé. 

Satisfets, els de la banda d'execnció des
filaren marcialment amb música de vent, al 
paso de vencedores (aprés a Ayacucho) i un 
airón mes queda conquistat per a les glories 
del Movimiento. Potser afusallaren Anselm 
Clavé per ésser l'autor del Gloria a España 
que amb tanta bona fe hav'ten cantat els nos-
tres treballadors aplegáis en el famosos cors 
d'en Clavé. Posats a fer animadas, pocs 
pobles els denen guanyar. Els nostres incon-
trolats no teñen cap gesta igual en el seu 
crédil. 

Frases 
L'exactitud en el compliment de les obli-

gacions lliurement contretes i la cordialitat 
en el tráete personal son característiques tra-
dicionals de la fesonomia catalana. 

Sobre les actituds davant de la revolució 
hongaresa, a Varsbvia ha fet fortuna una 
dita: «Els hongaresos es comportaren com 
polacs, els polacs com txecs i els txecs 
com ~X.inos.-i> 
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ha produít, m'és grat de dir-ho, una 
excel-lent impressió a Catalunya. Hom hi 
troba, cosa rara vegada registrada en publi-
cacions de l'exili — cal retreure, i ja ha 
plogut molt d'encá que es publicaven, els 
Ouadems de Perpinyá, el contingut deis 
quals és encara tan válid, com a exemple 
de ponderació i de responsabilitat — , una 
voluntat d'orientar solucions, d'oferir ca-
mins viables, i ensems de teñir en compte, 
de suscitar-la, si cal, l 'opinió del poblé cá
tala, difícil, per no dir impossible, avui, 
de ponderar, i que a tots ens cal interpretar 
sense vana pretensió ni excessiu pessi-
misme. 

Si haig d'ésser franc, en Túnica cosa 
que he trobat dues reaccions discrepants, 
enfront d'aquest primer número de V.C., 
és en alió que podríem dir-ne voluntat de 
convivencia, afany de trobar un clima de 
pau civil que pugui servir, un dia o altre, 
i com mes aviat millor, de definitiva liqui
dado de la guerra civil, perpetuada, per la 
voluntat i la malicia deis vencedors, a 
través de tants anys. Mentre uns lectors 
aprovaven sincerament aquella actitud, d'al-
tres la trobaven insostenible davant de tan
ta gent que havia-sofert i que es sentía 
separada de molts deis seus compatriotes 
per abismes de sang i d'odi. Val mes dir-
ho, perqué aquest equívoc risca, demá, de 
produ'fr moltes discussions, de dividir i 
agrejar la nostra vida política. Sí hem de 
bastir una nació lliure i digna, un estat 
modern que respecti els drets humans i pu
gui fer complir els deures deis ciutadans, 
hem de dir contínuament que volem també 
fer la pau, liquidar definitivament la 
guerra civil i l'esperit de reven ja. És molt 
difícil. Tots ho sabem. Pero és indispen
sable. Cal dir-ho, cal proclamar-ho, cal es
tar disposat a complir-ho. 

«Al fin de una lucha por ser o no ser, 
por vivir conforme a la razón y a la fe 
cristiana, o por anular la una y la otra y 
crear una sociedad comunista y atea, esto 
es, inhumana, y lucha concluida con la vic
toria rotunda de la buena causa, no puede 
elevarse un grandioso monumento que por 
igual honre a los dos bandos, o simplemen
te, honre también de algún modo al de los 
que militaron por la del mal y con proce
dimientos satánicos. 

»lntentarlo sería una vergonzosa profe
sión de indiferentismo, una apostasia del 
ideal que inspiró a los soldados de la bue
na causa, una injusticia a los que por él 
dieron su vida, una dilapidación momen
tánea en la paz de lo que tan costosa
mente se ganó en tensión sobrehumana de 
heroísmo durante la guerra, una corrupción 
de la juventud a la que prácticamente se 
le daría la perversa lección de que lo mismo 
da morir por la verdad que por la mentira, 
por el bien que por el mal: lección que se 
traduciría en la práctica por esta otra: lo 
mejor es no morir por ningún ideal."» 

N o exhumo ara un text de la Cruzada, 
ni parla cap «jerarquía» de la Falange. 
Acabo de copiar aquest text del darrer nú
mero (juliol-agost de 1958, núm. 726-727, 
pag. 17) de la revista hispano-americana 
de cultura (aquest és el subtítol que diu 
la portada) Razón y Fe, publicada «por Pa
dres de la Compañía de Jesús» i l'autor 

de l'article d o n he tret aquests parágrafs 
(un article que es diu, evidentmet, En 
honor de los caídos por Dios y pos España) 
és també un pare jesuíta, eI;-P. E. Gue
rrero, de cognom predestinad En una in
terpretado una mica laxa del preámbul 
del decret-llei de la «Jefatura del Estado», 
que estableix la Fundado de la Santa Cruz 
del Valle de los Caídos, on es parla d'«uni
dad y hermandad entre los españoles» i de 
«Monumento a todos los caídos, sobre cuyo 
sacrificio triunfen los brazos pacificadores 
de la Cruz», un articulista del diari falan
gista madrileny Arriba assegurava que en 
el faraónic monument funerari a Cuelga-
muros serien també dipositades les restes 
de «rojos» morts per llurs ideáis durant la 
Cruzada Nacional. I el virtuós jesuíta, mes 
bél-lic que caritatiu, s'indigna de la idea: 

«Que un monumento levantado para 
honrar únicamente a los vencedores perpe
túa el resentimiento de los vencidos y el 
estado espiritual de división que originó la 
guerra, tiene algo de verdad, pero muy 
poco; y ese poco podría en ocasiones justi
ficar que tal monumento no se levantara; 
mas no que se levantara en parigual honor 
de tales vencedores y tales vencidos», al
lega ¡'articulista, el qual afegeix, mes avall, 
en una apoteosi de cristiana indignació: 

«£/ monumento del Valle de los Caídos 
es también cementerio, dormitorio. Allí no 
pueden descansar las cenizas de los asesi
nos de obispos, sacerdotes, religiosos, be
neméritos ciudadanos, niños y vírgenes 
inocentes. Los jefes de las hordas comu
nistas no pueden reposar al lado de los 
capitanes del ejército de la Cruz de Cristo. 
No podrían ni aún en el caso de haber 
expirado cristianamente y constar así. Por
que el monumento es una obra de justicia 
social y pública, erigida para honor de la 
virtud cívica, y sería injusto equiparar lor. 
que no la tuvieran con los que la practica
ron hasta dar su vida por ella.» 

Si algú s'imaginava a enterrar a Cuelga-
muros, al costat deis cabdills de la Cru
zada, deis Caídos por Dios y por España, 
deis requetés i els moros morts en la cam-
panya, les restes de Manuel Carrasco, el 
general Batet o Caries Rahola, poso per 
cas de persones que havien «expirado cris
tianamente y constar así», o deis innom
brables ciutadans afusellats o morts de 
qualsevol altra manera violenta després 
d'una sumaria assisténcia religiosa, pot des-
enganyar-se. El P. Guerrero, fort en teolo
gía i en moral cristiana, diu quina és la 
sana doctrina i aixeca la seva espasa flame-
jant, a la porta del Valle de los Caídos, 
per impedir-hi l'entrada subrepticia deis 
«rojos asesinos», és a dir, de tots eJs adver-
saris del Movimiento. 

¿Per qué, en llegir aquest article, ens 
sembla sentir ressonar en noble contradic-
ció unes paraules dites, en plena guerra 
i en un indret venerable, per la mes alta 
autoritat de la República espanyola? «Paz, 
piedad y perdón.» 

Sí, ja ho sé. Comprenc la indignació 
deis parents deis morts, deis que han estat 
perseguits, empresonats, perjudicats en llur 
carrera i en llur bon nom per fidelitat a 
unes idees. Comprenc tota la fretura de 
reven ja que, anys a través, nía en els cors 
d'aquells que no han tingut encara una 
«segona volta» per anivellar una mica els 
comptes — els sagnants comptes que, a la 
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J O S E P IRLA I BOSCH zona que fou republicana, van ésser tan 
amplament saldats amb la victoria «nacio
nal». I ádhuc així, contra tots els .pares 
jesuites mes devots de Jahvé, déu deis exér-
cits, que de Jesucrist, redemptor de tots els 
homes i que perdonava els seus enemics, 
contra els legítims sentiments de dolor i 
de rancúnia deis que encara ploren, deis 
que encara es senten vexats i minimitzats 
en llur existencia i en llur dignitat, cal 
imposar-se, no pas com un slogan d'hábil 
política — aquella f a m o s a «reconciliado 
nacional» tan predicada pels comunistes — 
sino com un deure de ciutadania i de pa-
triotisme, de fer efectiva aquella triple con
signa que donava, fa mes de vint anys, el 
president Azaña: Pau, pietat i perdó. Que 
no exclouen mai, ans enforteixen, la jus
ticia damunt de la qual, com damunt de la 
nostra llibertat nacional i personal, aspi-
rem a bastir l'edifici de la convivencia in
dispensable. 

PERE BERNAT 

Barcelona, setembre del 1958. 

Fugen del paradís 
Mes de dos milions de refugiáis de l'Ale

mania Oriental a ¡'Occidental en non anys. 
Des del primer de gener d'enguany al mes 
d'agost han passat la frontera de Berlín mes 
de 180.000 persones. San joves Ireballadors, 
menestrals, petits comercianls, estudiants i 
professors, en sa gran majoria. No son cani
les, banquers ni grans lerratinenls, que fa no 
existeixen en el régim comunista sota la vi
gilancia armada de la URSS. 

Aquests son els que voten amb els peus. 
La fúgida d'elements valiosos arriba a pre
ocupar el mateix Kremlin. Si aixó passa 
en temps de pan, qué no passaria en temps 
de guerres? El Partít d'Unificado Socialis
ta de l'Alemanya Oriental esta en pie éxit. 
Tard o d'hora els mateixos russos carregaran 
les culpes al sen obedient i segur servidor 
Ulbricht. 

Joseph Hammer, rector de la Universitat 
de Jena, havia de presidir les festes del 400 
aniversari de la fundado de la Universitat. 
L'han hagut de substituir per un tal Schwarz, 
perqué Hammer ha preferit escapar a Oc-
cident, com l'eminent professor Harich, que 
era comunista veterd, i tants allres. 

En els primers vuit mesos d'aquest any 
han fugit deis comunistes de la República 
Democrática Alemanya 813 metges, 170 pro
fessors i conferenciants d'Universitat i mes 
de 1.400 m estrés. ¿Per qué deuen fugir del 
Paradis? 

Curios 

El diari deis Mestres de l'Alemanya Orien
tal Deutsche Lehrerzeitung, de 30 de juny 
del 1956, descriu una semana de vacances en 
el camp organitzada pels joves «Boy Scouts», 
dedicada enterament a explicar i representar 
escenes de la guerra civil espanyola. Utiliza
ren les noveldes Camarades, d'Erich Wei-
nert, La Guerra Espanyola, de Ludivig Renn, 
i Oliveres verdes i muntanyes pelades, 
d'Eduard Claudius. Diu que els nens fuga-
ven a «espíes i guerillers», variant deis acre
ditáis «¡ladres i serenos», per a fer-los en-
tendre que la guerra contra els feixistes 
s'hauria hagut de guanyar. 

Llástima que no els expliquessin que les 
Brigades Internacionals i l'afut soviétic es 
van retirar per l'alianca entre Hitler i Stalin. 

* 
La revista humorística mexicana Ja-Ja, en 

donar compte que aviat s'inaugurard l'ossari 
deis «Caídos» en el monument que Franco, 
a semblanca del Tenorio, ha aixecat a les 
seves victimes, preposa que la inaugurado 
vagi a carree del mateix tranco. 

— No en sé pas res. Vols dir! 
Aquesta expressió era característica de 

Josep Irla, del Molí Honorable Senyor Jo-
sep Irla i Bosch, recentment traspassat. 
Quan algú insistía a comentar els antece-
dents que informaven l'opinió que havia 
donat a conéixer, es trobava que de la missa 
només en sabia la meitat, i que el senyor 
Pepito —anomenat així entre els seus in-
tims — tenia del tema un coneixement molí 
mes complet. Oüestionava constantment, 
pouava en hones fonts d'informació, i no 
hi havia día que, trobant-se a Barcelona, 
anés a dormir sense passar abans per una 
o dues redaccions. 

La seva memoria era privilegiada i li per-
metia contrastar sobre el camí qualsevol 
situado i treure'n conseqiiéncies. 

Coneixia la vida i miracles deis qui, en 
els darrers cinquanta anys, havien tingut 
algún relleu a Catalunya en l'ordre polític, 
social i económic, i retenia el jet o la cir-
cumstánda que li donava o treia valor. 

Era liberal de formado i per tradició fa
miliar. Cree difícil que hi hagi qui pugui 
determinar si era exponent o causa contri-
buent del substrat ideológic que privava 
al Baix Empordá. L'actuació deis Irla 
—• pare i fill — amb Valles i Ribot, Marial, 
Odón de Buen, Salvador Albert i altres, la 
influencia educadora a través del Progra
ma, obra deguda principalmenl a ells, ca-
racteritza de tal manera, en la seva época, 
la vida social i política de Sant Feliu de 
Guíxols, la vila nadiua deis dos, i irradia 
amb tanta forca en tota la comarca quan es 
Iluitava contra els cades, i tingué el fet 
tanta importancia, que no es pot parlar del 
liberalisme cátala sense recordar-los amb 
simpatía. 

Val a dir que son mereixedors de l'ho-
menatge. Josep Irla mateix fou un cavaller 
de l'ideal. El seu respecte a les idees deis 
altres i la manera delicada en qué parlara 
de les própies li guanyaren l'estimado de 
tothorn. Quan els seus adversaris polítics 
passaven peí seu costal es treien el barret. 
Tothorn fiava en la seva paraula i en la 
seva bonhomia, i si alguna vegada emetia 
un judici agut i acusador era sempre molí 
justificat. 

República federal de tota la vida, com 
el seu pare, Josep Irla fou deis primers a 
entendre que el federalisme implicava el 
desenvolupament nacional deis elements a 
federar; no en feia grans bocades, pero era 
insubornable i la seva actuado política des 
de principis de segle fou un exemple. 

La tasca que desenrotllá en els temps de 
la Mancomunitat i en els de la Generalitat 
de Catalunya fou estimada i li valgué el 
renom d'home de seny i de valúa. 

No fou un polític oportunista, deis que 
treuen suc, a profit propi, d'una actuado. 
A Josep Irla li costa — i també en el temps 
d'exili —• molts diners la seva devoció de 
servir el próxim. Hauria potser pogut re
cuperar alguna part de la seva fortuna 
—• puix havia estat un home ríe i ha mort 
pobre — si el seu sentit estríete de la dig
nitat no ho hagués impedit. 

Fou conseller privat deis presidents de la 
Generalitat, particularment del Molt Hono-
ratble Don Francesc Macih, i al seu torn li 
toca a ell exercir la Presidencia amb motiu 
del seu carree de President del Parlament 
de Catalunya. 

El seu gest d'assumir la responsabilitat 
i el perill que comportava la continuado de 

la nostra lnstilució Cabdal, quan s'afusella-
va Catalunya en la persona del Molt Ho
norable Lluís Companys, diu prou bé que 
el tremp i el patriotisme de Josep Irla serán 
tinguts en el futur com un exemple de la 
nostra voluntat de perdurar. 

De tots els carrees que exerci el que mes 
estima fou el de director general d'Assis-
téncia Social, posiblement perqué implica
va la presidencia de la Casa de Carita!. 
Quan a mi em toca exercir el dit carree, 
després del daltabaix produit en el primer 
any de la guerra civil, eren ben visibles 
encara la seva dedicado i els seus encerts. 
Acollits i funcionaris recordaven i enyora-
ven la manera de fer patriarcal de Josep 
Irla. A mi mateix el seu consell em facilita 
molt la tasca. 

En Josep Irla fou per mi mes que un 
amic. Durant uns anys, fins que l'exili ens 
separa, la seva orientado política em guia
ra molt sovint. La seva mort m'ha produit 
la sensació de perdre quelcom de mi mateix 
i és ben segur — tant es feia estimar — que 
aquesta mateixa sensació honran sentit els 
altres amics seus. 

Vaig teñir el goig de reveure'l ara fa dos 
anys, poc abans que ell en complis vui-
tanta. Ais baixos de la Villa Catalogue, 
Au Domain du Soleil, de Saint Raphaél, 
que amb molt d'esforc eslava adquirint 
l'amic Ginesta, l'Irla tenia una taula de tre-
ball; els calaixos estaven plens de notes i 
documents. Escrivia les seves memories a 
precs deis seus amics. Eixut de cams i tre-
molant-li les mans i les carnes, s'eixorivia 
a mesura que n'anava parlant; es veía ciar 
que hi abocava tota la seva anima. Tant de 
bo que el seu estat de salut abans de morir 
li hagi permés d'acabar les memories, per
qué les seves observacions han d'ésser d'un 
gran valor. Conegué la política — doctrina 
i actuado — de Catalunya millar potser que 
ningú mes. 

Que aquests mots meus siguin un adéu 
a l'amic entranyable, i em plau escriure'ls 
expressament per V E U CATALANA, tota ve
gada que una de les darreres il-lusions ali-
mentades peí Molt Honorable Senyor Josep 
Irla era veure concretada la unitat deis 
catalans. 
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1 STEM ací tan acostumats 
a rebre d'América gaire- NO 

DE 
bé mes crits que no pas ar-
guments, que els dos primera 
números de la V E U CATALA
N A ens permeten confiar en 
un retorn a la serenitat, condició indis
pensable, aquesta, per a una patriótica 
confrontació d'opinions tendent a fixar 
d u n a vegada, no pas les característiques i 
els drets nacionals de Catalunya, arxicone-
guts i acceptats per tots els catalanistes, ans 
la manera de fer prevaler aquests mes enllá 
deis manifestos i les declaracions. 

Uns escrits apareguts en aqüestes ma-
teixes columnes, i sobretot el de l'amic 
Peypoc, Dos Camim, m'obren el camí per 
a poder escriure francament —• per a des-
carar-me, com hauria dit don Pere Coro-
mines —• amb la seguretat d'ésser corres-
post amb el respecte que mai no hauria 
d'estar absent de la nostra premsa. 

Alguns abrandats articulistes de l'exili 
ens presenten un catalanisme propi per a 
una escola primaria. Per a ells, l 'argument 
contundent de la nostra rao és el fet his
torie: «els catalans no som espanyols perqué 
ja abans del 1714. . . » Al meu entendre, 
aquesta rao per sí sola no és suficient per 
a reclamar la nostra llibertat, i l'insistir-hi 
excessivament pot fer-nos perdre comba-
tivitat i adeptes. L'antecedent historie no 
donará, posem per cas, a deu o dotze ros-
sellonesos el dret a prevaler-se'n per a im-
posar-se a la voluntat d'aquesta contrada 
catalana la qual se sent, certament, tan fran
cesa com la de Montmartre. Tot i la nega
tiva de la «personalitat algeriana» hom ha 
de reconéixer l'existéncia del «problema 
algeriá». El que dona veritablement forca 
al nacionalisme no és alió que érem ahir, 
ans la voluntat d'ésser d'avui i resultará 
sempre molt difícil heure satisfaccíó si 
aquesta voluntat d'ésser no es manifesta 
mitjancant el confítete, si no esdevé pro
blema. Per aixó em sembla mes que ingenu 
el procediment de la simple declarado deis 
nostres drets davant les Onus i les Úneseos 
o el Consell d'Europa per tota justificació, 
car en els recintes internacionals no s'hi 
entra per la porta ans per les finestres i 
portant com a credencial els telegrames de 
les agencies de premsa fent estat de la 
revolta permanent. Es va acreditant entre 
nosaltres el narcisisme, de manera que el 
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mot «cátala» el creiem la clau que obre 
tots els tribunals, ¡com si els Estats esti-, 
guessin esperant-nos per a imposar la llei 
a Franco! Tot té un preu, ja que encara' 
no ha tíngut realització la broma pujolsiana 
relativa a la gratuítat que un dia fruirem 
universalment els catalans. N 'h i ha — d i t 
sigui de passada — que interpreten tan vo-
galment aqueixa humorada que quan ens 
tiren a la cara el record de l'India, d'Israel, 
o d'Irlanda, mes que no pas incitar-nos a 
seguir llur heroic exemple fa l'efecte que 
presenten la factura al món, com si els ca
talans haguéssim estat els veritables autors 
de les gestes d'aquelles nacions. 

ou 
A'R 

Un jove de Barcelona em 
féu a mans el resultat d'una 
enquesta — que vaig comuni
car immediatament a la prem
sa — relativa a la integra
d o de Catalunya a Europa. 

La gairebé totalitat deis preguntáis optaren 
per una representado directa de Catalunya 
al Consell d'Estrasburg. Heus ací les dues 
preguntes fetes per mi al jove en qüestió: 
«¿Son tots catalanistes, els joves consul-
tats?» «Sí.» Segona pregunta « ¿ É S que vá-
reu demanar-los de quina manera es podia 
obtenir aquell dret?» «Voleu dir el preu? 
N o ; ho intentárem en algún cas, pero els 
consultats s'hi perdien o deien "que amb 
el régim actual espanyol la cosa no era 
possible".» Vaig fer observar després al 
meu amic que no era gens sorprenent que 
els catalanistes preferissin aquella repre
sentado directa ais organismes europeus, 

CATALUNYA, PAÍS ENDARRERIT 

IV. Les etapes de l'experiment capitalista 

EN ECONOMÍA, encara menys que en política, no és possible assenyalar mesures per a 
prendre en problemes generáis. El que es pot fer és determinar per endavant la tendencia 

de les mesures que sobre la marxa es prenguin, el quadre dintre del qual han d'aplicar-se. 
Respecte a les mesures que la classe mitja, empesa peí proletariat, hauria d'adoptar, el mo-
ment vingut, per tal de fomentar un capitalisme experimental, Púnica cosa que es pot dir 
és que aqüestes mesures han de caber dintre del següent esquema: 

1. Catalunya ha de formar part de la comunitat europea —en el pía politic el mateix 
que en el pía económic — . Ha d'orientar, per tan/, la sera economía d'acord amb la realitat 
general de l'economia europea. Mes encara: ha de fer d'enllac entre /'economía espanyola i 
l'economia europea. És indubtable que la Península no es troba — ni es ¡robara en molts 
anys— en condicions de sostenir la competencia industrial d'Europa. Dintre de la comunitat 
europea, Espanya formara un apendix rerassagat, Catalunya ha d'estimular el desenrotlla-
ment de l'economia espanyola, lligant-la a l'economia europea. Per primera vegada en la 
nostra historia económica moderna, podrem coordinar l'economía catalana amb la de la resta 
de la Península — en coordinar-la, al mateix temps, amb la de la resta d'Europa — , de tal 
manera que cessi la rivalitat entre exportadors agríenles i productors industriáis. Aixo, d'altra 
banda, tindra la conseqüéncia política de deixar el centralisme .tense una de les seves prin
cipáis armes de pressió sobre Catalunya (Vestirá i afluixa del proteccionisme). I tindra la 
conseqüéncia social importantíssima que el desenvolupament industrial de Catalunya deter
minara el millorament del nivel! de vida de les masses agrícoles de la Península. 

2. Aquest millorament ha de ser — sincer, de bona fe — l'objecliu número u de la 
nova orientado de l'economia catalana. I aixo per tres motiusí a) social, car cap capitalisme 
modern no es pot justificar si no contribueix a millorar la condició material de l'home i, en 
el cas nostre, no basta que el millorament sigui deis catalans, sino que ha de ser de tots els 
habitants de la Península; b) politic, car únicament si els espanyols deuen a Catalunya 
una condició millor de vida perdra el centralisme el seu element agressiu i passional i fins 
i tot la seva rao de ser económica, i c) económica, car únicament sobre la base d'un mercal 
peninsular en expansió constan! pot bastir el capitalisme cátala els fonaments sólids de la 
seva creixenca. 

3- El capitalisme experimental ha de ser, dones, oriental, dirigit i planifica!. Els capi-
talístes no han de ser simples inversionistes (ja veurem que, de totes maneres, no poden 
ser-ho), sino tientes, capacos de comprendre les necessitats generales i de satisfaer-les. Han 
de saber coliaborar amb els organismes politics que s'encarreguin de la planificado econó
mica. És a dir, en resum, han de ser capitalisles civilitzats, no formar un capitalisme d'afec
cionáis i d'empirics, de «curanderos» de l'economia i de la industria, com fins ara. D'igual 
manera, el proletariat ha de ser — com element de prodúcelo — un proletariat altament 
técnic, especialitzat. Ha d'acabar amb el manobre i, en canvi, ha de conservar i fomentar el 
sentit artesanal de la feina, fins i tot si aixo sembla en contradicció amb la seva especialit-
zació. Solament així ¡robara sentit a la seva vida i en donará al seu treball. 

4. Hem dit que el capitalista no pot ser un inversionista i res mes. La veritat és que 
a Catalunya, ara, no hi ha elements d'inversió suficients per transformar la industria i fer-la 
créixer. Els capitals existenls son rutinaris, temorenes, panxa-contenls. Pero son tan insufi-
cients que gairebé no hi fa res que tinguin poca empenta. ¿D'on hauran de venir els capitals 
per a aquest nou capitalisme experimental? La situado de Catalunya, a la caiguda de Franco, 
no sera essencialment diferent de la deis paisos llatino-americans. En els uns i en l'altre, 
els capitals han de procedir de dues fonts principáis: de la inversió internacional pública 
(insistim en l'adjectiu pública) i de la inversió privada a través d'organismes públics (in
versió que pot ser internacional, pero que ha de ser també nacional). Al costat de la plani
ficado de l'economia — millor dit, dintre d'ella —•, cal la planificada de les inversions, sense 
la qual aquella no té sentit ni perspectives, Una política d'impostos severa, audac i impla
cable és la primera condició de tot aixo. 

5. Finalment, aquesta política l'ha de fer la classe obrera i l'ha d'aplicar la classe mitja. 
En el quadre de la política peninsular i internacional d'un futur relativament próxim —ja 
ho hem dit — no hi ha mar ge per a una revolució social a Catalunya, En canvi, hi ha mar ge 
per a una transformado económica i social gradual, pero profunda i que creí les condicions 
de la revolució, per a quan aquesta sigui possible dintre del quadre mes ampie d'Europa. 
Ha de ser la classe obrera la que doni ais components del futur capitalisme experimental 
cátala ¡'entusiasme, l'esperit d'innovació i de risc, el sentit de comunitat indispensables per
qué l'experiment re'ixi. Ha de ser la classe obrera la que doni a la classe mitja ¡'entusiasme 
i la visió necessdris per a portar a la practica l'experiment. 

És possible, tot aixó? 
VÍCTOR ALBA 
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car igualment haurien opinat els catalanistes 
del 1914 i els del 1931. Les enquestes a 
la Gallup només son concloents quan 
s'opera sobre elements de diferents opi-
nions, quan es consulta tot el «mostrari» 
nacional. I quant al preu no vaig estar-me 
de dir-li que era ell precisament el que de-
terminava, avui per avui, els drets. Si li 
doneu a un home l'ocasió de triar de franc 
Siempre preferirá un automóbil a una bici
cleta. Cal, dones, en tot cas, advertir quins 
son els obstacles que es trobaran en el camí 
que es vol empreñare. 

L'amic Peypoc invoca la necessitat de 
«donar al catalanisme autonomista — el 
mot en la seva ploma no és pejoratiu i su-
poso que es refereix a una situado téc
nica—• una diafanitat de propósits que li 
permeti de contribuir, sense contradir-se, 
a l'obra de crear i d'estructurar l'estat plu-
rinacional dins del qual Catalunya trobi 
satisfacció a les seves reivindicacions». I 
referint-se a la desesperado que causa 
a 1'interior la permanencia de la dictadura 
i a la manera de sortir-ne mes o menys de-
corosament sense «preveure, per tant, el 
restabliment d'institucions democrátiques», 
diu que quan les col-laboracions a tal fi 
parteixin «deis nostres companys residents 
a Catalunya, hauran de meréixer, de la nos-
tra banda, comprensió, respecte i un marge 
de confianca. Pero — afegeix — els homes 
que proclamaren la República i crearen la 
Generalitat i lluitaren contra la subversió 
que les destruí, ni que hi fossin convidats, 
no podrien participar-hi.» 

Vaig a contestar, per la meva part, 
comencant per declarar-me absolutament 
d'acord amb l'amic Peypoc respecte l'acti-
tud que han de seguir els elements al-ludits 
en el darrer parágraf que li reprodueixo. 
També estic d'acord en el que es refereix 
a la «diafanitat de propósits» del catala
nisme en el període «autonomista». Ara bé, 
si per a sortir de Tactual situado i anar 
vers unes institucions no democrátiques es 
ttoben col-laboradors de l'interior, cree que 
han de meréixer la nostra comprensió i el 
nostre respecte, pero no pas la nostra con
fianca, car aleshores ens trobaríem tots im
plicáis, encara que només fos moralment, 
en una posició que ens contradiría fona-
mentalment. No mancaran a casa nostra 
monárquics o indiferents o possibilistes 
disposats a tornar a provar velles i fracas-
sades experiéncies. Nosaltres hem d'estar 
—• aquest almenys és el meu parer — ben 
clarament allunyats duna tal operado. Cal 
que cadascú jugui la seva carta a la seva 
hora, sense comprometre els altres. 

El que també cal, al meu entendre, mes 
que no pas delimitar la nostra actitud da-
vant d'una etapa determinada, és procedir 
d'una vegada a fixar la táctica del naciona-
lisme per tal que cadascú pugui triar el 
camp de la seva actuació tant en l'imme
diat com per al futur, tant el que creu 
en la necessitat del procés evolutiu com el 
que vol fer salts en el camí de la Uibertat 
nacional. Peí que es refereix al primer 
cas, torno a repetir que Peypoc té rao quan 
demana que es fací amb tota diafanitat. 
Hem d'acostumar els nostres interlocutors 
republicans í liberáis al llenguatge ciar: si 
ells s'avenen a considerar com a vigents les 
liéis d'autonomia del període república, 
nosaltres — almenys els que les conside
ren! com un relativament bon compro-
mis — les respectarem de nou o les reco-
manarem —-en el cas d'un referéndum — 
al poblé perqué vulgui ratificar-Íes; pero 
si aquells interlocutors les donaven per ca-
ducades, aleshores quedaríem en llibertat 

NO ENS CON 
MOLT soviNT he sentit comentar, amb un punt d'enveja, la unió que hi ha sempre 

entre els catalans arreu on s'apleguin. Hi ha gent que ens suposa animats d'una 
identificació fraternal, gairebé fanática, entre nosaltres. Que poc ens coneixen! Ens 
atribueixen justament una actitud a la qual som poc propensos i que ens faria molt 
de bé adoptar. Joan Maragall — per citar un testimoni recent, conegut i estimat en 
general — es queixá sovint de la insolidaritat catalana. En una ocasió digué: «Allí on 
hi hagi lloc per a combatre-us, combateu-vos enhorabona els principis, mai les persones; 
que prou falta li fan a cada país els seus prestigis personáis en les distintes tendéncies 
polítiques, i cada un que n'ensorreu, l'ensorreu per a la patria, i us privareu vosaltres 
mateixos d'un company en l'obra conjunta d'exaltació patriótica.» Lamenta la disposició 
característica deis catalans a la rebentada, quant ais polítics que podien servir Catalunya 
— com en aquest text — i quant a les relacions comunes. Si visques avui, hauria d'in-
sistir en els seus planys, perqué no sembla que ens hágim esmenat gaire. 

L'opinió equivocada que teñen de nosaltres els que ens coneixen superficialment 
ha de teñir una rao. La té, naturalment. Pero no escau ací de parlar-ne. Em limito a 
remarcar que s'equivoquen en suposar entre nosaltres una solidaritat continua i insubor-
nable. Entre nosaltres la solidaritat és escassa i de poca durada. El cátala té, en general, 
una inclinació accentuada a creure's millor que el veí i que l'amic. No hi ha fa res que 
no hagi fet res que ho demostri. Si no ho ha fet, es creu superior potencialment. I 
sovint el molesten les realitzacions del veí i de l'amic. Té una inclinació igual a creure 
que els catalans valem mes que l'altra gent. Quan no té a má un argument que justi-
fiqui la creenca, recorre a la befa i al sarcasme infantil. És rar trobar entre catalans qui 
tingui una idea clara del que som individualment í com a poblé. Víctor Alba va fer una 
observado molt encertada en al-ludir a «la nostra complaenca d'acostumats a creure que 
perqué Catalunya está menys retardada que la resta de la Península, ja li renim el peu 
al coll al propi retard». Catalunya és poca cosa en el conjunt del món i I'amor que li 
devem com a catalans no ens ha de desfigurar la realitat. Aqueix amor ha d'induir-nos 
a convertir activament en realitat — fins allá on sigui possible — la ¡Musió de ser un 
gran poblé; i no a voler fer compartir ais altres la il-lusió que ja ho som, sobretot quan 
els altres, sovint, teñen raons poderoses i fonamentades per a no compartir-la. Aqueixa 
inclinació a creure's millor que els altres, individualment, dificulta entre els catalans 
aqueixa solidaritat que ens és suposada d'una manera que jo considero forca gratuita. 
Com a poblé hem patit molt les conseqüéncies de l'atomització de l'opinió política a 
Catalunya. Hi ha hagut ocasions, és cert, en qué una emoció col-lectiva ha ajuntat per
sones i grups, per un moment historie, i el poblé cátala ha donat l'espectacle d'una gran 
forca. Pero sempre l'espectacle ha estat de poca durada. I si la historia catalana de 
les darreres centúries és trista, en gran part ens ho hem guanyat. No tota la culpa la 
teñen els altres pobles amb els quaís hem estat en pugna. La sort deis pobles, com la 
deis individus, depén sobretot d'ells mateixos; i no adoba res, quan la sort és adversa, 
cercar culpes alienes — autentiques o imagináries —-; el que cal és esforcar-se a corre
gir la sort, a sortir de l'adversitat, a vencer els obstacles. . . I difícilment un poblé por 
aconseguir-ho si els individus que l'integren es dediquen amb delicia, dia darrera dia, al 
trist passatemps de treure's la pell els uns ais altres. 

La confusió política deis catalans em recorda una paraules creuades entre un es-
criptor soviétic i un col-lega romanes. Aquest, després d'una estada a la URRS, es mos-
trava forca decebut pels estralls causats per la revolució bolxevic i el rus li va explicar: 
«Oh, no es pot pas fer una truita sense trencar ous!» «Bé — observa el romanes — , els 
ous trencats ja els veig. . . El que no veig és la truita.» Actualment els catalans tenim ja 
feta una bona trencadissa d'ous, pero no ens decidim a fer la truita. 

VICENC. RIERA LLORCA 

per a recomanar al poblé una nova estruc
turado de l'Estat espanyol. I caldrá afegir, 
cas que uns i altres persistim en el compro-
mis, que no se'ns exigeixi la condició, a 
manera d'hipoteca, de la definitiva confor-
mitat del poblé al text estríete d'aquella llei, 
car els problemes evolucionen i no exis-
teixen les solucions definitives i s'ha de 
deixar sempre a la voluntat popular el dret 
de decisió. Si els cenetistes, posem per cas, 
no ens amaguen la finalitat audac de llurs 
doctrines, no sé perqué ni ells ni ningú 
haurien d'indignar-se per les deis altres i 
negar-los el dret de ciutat que aquells 
teñen reconegut i respectat per tots els de-
mócrates en la política espanyola. 

Hi ha massa nacionalistes catalans que 
teñen molt a dir i que es mantenen en el 
silenci; hi ha massa definidors mancats de 
solvencia que escriuen i doctoregen. El si
lenci deis primers causa gran dany a la 
nostra causa perqué ens priven de llurs 
orientacions i experiéncies; la cridória deis 
segons, el fer la historia contemporánia a 
cops de puny (contráriament al que un 
«jove» assegura, fou A. Rovira i Virgili i 
no pas Fernando de los Ríos qui desen-
terrá el títol «Generalitat de Catalunya», 

etc.); aquests procediments, diem, no fan 
mes que facilitar la confusió en el nostre 
debat i divideixen els catalanistes en bons 
i dolents. 

Posseim una serie de Declaracions i Re-
solucions, pero en la gairebé totalitat d'elles 
manca d'especificar la manera de realit-
zar en l'immediat les reivindicacions que 
s'hi fan, i quan s'insinua una manera sem
pre es parteix del principi qué els «altres», 
els nostres contraopinants, s'hi hauran de 
conformar i en aquest cas no veig que es 
tinguin en compte les obligacions del «si us 
plau per forca». El catalanisme no és una 
escola filosófica per a la satisfacció pura-
ment interior deis seus seguidors (tots els 
quals poden estar-se anys i panys confiant 
en el s'eu indefectible triomf), o una doc
trina per a passar-hi Testona els diumenges 
a la tarda, ans és una solució política a la 
miseria i a la inquietud espiritual de mi-
lions de sers, els quals aspiren a veure-la 
realitzada en l'immediat, com mes aviat 
millor. 

Després de tantes i tantes Declaracions, 
cal que cinc o deu autoritats indiscutibles 
del catalanisme prenguin com a base tots 
aquells textos i posin al dia la Carta del 
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catalanisme. (Quelcom per l'estil ha propo-
sat l'amic Roe Boronat des de les columnes 
del periódic Catalunya, de Buenos Aires). 
Pero entengui's bé que la principal preocu
pado d'aquest gabinet d'orientació no hau-
ria d'ésser la redacció del nostre catecisme, 
car aquest ja existeix, ans a seguida de 
l'afirmació deis nostres principis nacionals 
hauria de determinar-hi mes o menys con-
cretament l'actitud deis catalans en les di
ferentes circumstáncies que concorren en 
un compromís. Caldrá encara aclarir que 
entre aquells que fossin encarregats de tro-
bar la síntesi, n'hi hauria d'haver forcosa-
ment de ¡'interior car no tindria cap sentit 
que s'obrés ací prescindint de la veu d'allá, 
on está veritablement plantejat el problema. 
De no tenir-se en compte l'opinió de 1'in
terior trencaríem el catalanisme i no faríem 

Perpinyá, 14 de setembre de 7958 

Us regracio la finesa d'haver-me trames, 
junt amb la vostra amable lletra del 4, el 
Projecte de Bases d'Unió Catalana presen
ta! per la Ponencia nomenada en Taulq 
Rodona patrocinada per ¡'Instituí Cátala de 
Cultura de Méxic, responent a les idees 
suggerides per l'eminent literal Doménec 
Guansé en una memorable conferencia i 
que també va donar lloc a la Institució de 
Cultura Catalana de Xile a proposar unes 
bases semblants i coincidents amb les vos-
ti es per a la unió deis catalans. 

No us pot sorprendre la simpatía i Vin
ieres que han desvetllat en mi la vostra 
iniciativa i la deis amics catalans de Xile. 
Determinat a consagrar la meva vida a la 
lluita per la causa nacional de Catalunya, 
vaig decidir deu anys enrera establir-me 
en aquesta vila de Perpinyá des d'on podía 
influir i cooperar mes direc/ament al man-
teniment i activado de l'ideal i el sentiment 
nacional en el eos viu de Catalunya i en 
les generacions que van arribant a l'erm 
creat per la dominado i el despotisme fo-
rasters a la nostra térra. El Moviment So
cialista de Catalunya del qual formo part 
ha treballat ardidament i en condkions 
adverses durant anys, pero ha aconseguit 
no solament mantenir la lluita sino incor-

més que repetir el que ja es fa ara: brodar 
sobre iMusions i enyoraments, d'esquena a 
la realitat. 

Hauríem, dones, de definir la nostra 
táctica nacional prescindint de la murriesa, 
deis inútils penjaments i deis eufemismes. 
Hem de parlar amb tota franquesa de cara 
a aquells espanyols que malden sincerament 
per posar Espanya en condicions normáis 
dignes i democrátiques. I els hem de dir 
que si arribávem a un compromís honrat, 
hi aniria implícita una sincera coHaboració 
per a una política d'estabilitat política que 
facilitaria la posta en marxa d'una demo
cracia plurinacional, política, social i eco
nómica per a tots. 

París, setembre del 1958 
JOAN SAURET 

porar-hi la flor de la joventut universita
ria i obrera i avui és una organització re-
lativament poderosa al servei de la causa 
nacional, co que demostra que la nostra 
tasca no ha estat estéril i que Catalunya 
és un poblé sensible, sa i perfectament ca-
pac d'assímilar i viure els grans ideáis que 
la caracteritzen. 

Hem treballat i treballem no pas en dog-
matic i sectari sino en fundó de ciutadans 
de Catalunya i hem cooperat i han cope-
rat amb nosaltres gent de diferents sectors 
polítics i de filiacions diverses de tipus na
cional. I son aqüestes forces conjuntes 
—• les nostres i les altres — a l'interior de 
Catalunya les que reclamen una major com-
penetrado, una major unió i un sentit de 
conjunció en l'acció i en la lluita per tal 
que resti ciar i evident que tots treballem, 
cada u a la seva faisó, per la mateixa fina-
litat, peí mateix propósit, immediat i re-
mot, Valliberament de Catalunya. Altra-
ment, el poblé de Catalunya ha donat pro-
ves abans d'ara que sentía necessitat 
d'aquesta unió i ha demostrat que aquesta 
unió servava poder i eficacia. Pero les cir
cumstáncies d'ara no son les del 1907 ni 
les del 1931, per bé que resta evident que 
la feina cal fer-la dintre de Catalunya i 
que nosaltres des de fora podem orientar, 
sostenir i ajudar sensiblement a fer mes 

1 que ja es fa ara: brodar efectiva la lluita i a propiciar el triotnf. I 
enyoraments, d'esquena a una forma de fer-ho és amb l'exemple, 

exemple que rebutja formulado de credos, 
es, de definir la nostra posicions i criteris simplistes que creen 
rescindint de la murriesa, confessions, grups i capelletes que no sola-
ments i deis eufemismes. ment no condueixen a la unió i a la coope-
•nb tota franquesa de cara roció sino a l'esbandiment i a les baralles 
Is que malden sincerament estérils. 
/a. en condicions normáis No és pas per discrepar de les bases 
[tiques. I els hem de dir per vosaltres proposades, les quals em sem-
a un compromís honrat, bien totalment acceptables i teñen la virtut, 

i una sincera coMaboració com us deia, de coincidir amb les deis 
i d'estabilitat política que companys de Xile. Bones son aqüestes ba-
:a en marxa d'una demo- Ses per a entendre'ns tots i us felicito per 
íal, política, social i eco- elles. El que desitjo remarcar és que la base 
f- del sentiment nacional de Catalunya és i 

ha d'ésser prou per a unir-nos a tots quan 
19íí* servim la causa comuna despulláis de pre-

JOAN aAUKtX judiéis, d'interessos de grup, de cabdi/latges 
• generalment grossers i elementáis, de re

marcables falles moráis i d'un mal que en 
la nostra época té importancia i que cor-
romp els millors ideáis; em refereixo a la 
inclinado a prescindir de la llei i el prin-

de la joventut universita- dpi democratic del qual no ens podem 
vi és una organització re- desviar; ni podem transigir amb els que no 
osa al servei de la causa e¡ sentin ni el practiquin fidelment. Dins 

demostra que la nostra de Catalunya, nosaltres, sense pactes es-
t estéril i que Catalunya Crils i sense formulado de principis previs, 
ele, sa i perfectament ca- ens hem trobat treballant conjuntament 
viure els grans ideáis que íimb católics declaráis i practicants, amb 

stndicalistes revolucionaris i amb els ma-
i treballem no pas en dog- teixos Tes/imonis de fehova en actes de 
ió en fundó de ciutadans subversió i de perill, en vagues reivindica-
iem cooperat i han cope- tóries i polí/iques i en comú hem tingut el 
gent de diferents sectors goig de servir la gran causa, sense recéis, 

:ions diverses de tipus na- malvolences ni discriminacions estúpides i 
•questes forces conjuntes ruinoses. 
es altres — a ¡'interior de Es, dones, amb aquest sentiment profund 
• reclamen una major com- d'unitat al servei deis grans ideáis de la 
najor unió i un sentit de vida que jo expresso la meva adhesió a la 
rció i en la lluita per tal vostra iniciativa reafirmant ensems la que 
vident que tots treballem, ha tingut el Moviment Socialista de Cata-
faisó, per la mateixa fina- lunya invitant totes les forces de l'inte-
propósit, immediat i re- rior a considerar l'organització i la direcció 

mí de Catalunya. Altra- de conjunt per a completar-la amb direcció 
? Catalunya ha donat pro- i representado conjunta a ¡'exterior, per 
ra que sentía necessitat tal que la lluita nacional de Catalunya si-
ha demostrat que aquesta gui el que ha d'ésser i de fet és: la causa 
er i eficacia. Pero les cir- de la llibertat deis homes i deis pobles en 
i no son les del 1907 ni el seu fonament essencial i universal. 

bé que resta evident que Amb tota considerado i amistat saluda 
la dintre de Catalunya i a vos i ais vostres companys de ponencia 
• de fora podem orientar, 

sensiblement a fer mes M. SERRA I MORET 

I 
ÉS LA DIGNIFICACIÓ 
DE LA CUINA MEXICANA 
EN UN MARC I UN AMBIENT 
D*AUSTERA ELEGANCIA 

S A N T A ROSA 
MONTERREY 

C A R T A A UN P O N E N T 

v¿*fc>£»r Cos*v** «evevit-
AIRE ACONDICIONAT 

CAPACITAT: 400 PERSONES 
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l'ARAULES DE ¡JINTERIOR 

Tocant de peus a térra 
Deia un estadista anglés que no es poden 

resoldre els problemes que no es plantegen 
bé, ni en matemdtiques ni en política. He re-
petit aquí i a Franca que la nostra obligado 
és plantejar els problemes i, si cal, agudilzar-
los, perqué, si no, no es resaldrán sois. 

¿Qué s'ha de jer? Contesto el mateix que 
deia el primer d'abril del 1936: actuar. Plan-
tejar els problemes segons les possibilitats 
que en cada moment ofereixen les circums-
tdncies. Tot menys esperar creuats de bracos 
que ens portin en safata alió que perdérem 
i no sabérem defensar prou bé. 

Dissortadament, s han perdut injinitat 
d'ocasions en qué fou possible la inlervenció 
de la nostra presencia política. Sempre ens 
deixarem escapar les oportunitats, puix pa-
tim del vid d'anar darrera els esdeveniments, 
i d'improvisar en una época en qué hom pre
para l'avenir amb anys a la bestreta. 

Son problemes candents els que assenyalen 
Tasis i Xuriguera, ja que hem de pensar que 
el país esta molt infecta! i que impera un 
materialisme que és la negado de tot el que 
proclamen els fariseus del movimiento. 

No sois cal culpar la indiferencia de les 
multituds només preocupades peí gandí, sino 
que també — amb honrases i escasses ex-
cepcions — la majaría deis que foren els 
nostres prohoms que es traben aci i no es 
rolen comprometre, i que han pres la posició 
cómoda de repetir: «El nostre problema el 
resoldran, quan sigui, els americans o els 
russos.» No cal que siguin herois, pero no 
es justifica mantenir l'aíllament amb la his
toria representativa que un dia ostentaren. 
Per comoditat i covardia es mantenen al 
marge de qualsevol activiial. Procedimenl 
gens digne ni en correspondencia amb la per-
sonalilaí que un dia els concedí el poblé. 

Hi ha també qui juga amb la niciesa deis 
de jora i deis de dins. Aquesta picabaralla 
produeix la inercia de la majaría i una es
peculada infantil sobre qui tindria mes dret, 
donada la possibilitat d'agafar algún setial. 
Tot plegat, un desgavell i per aixb i maltes 
altres raons iinc el convenciment que el par
lar ara de partíts i d'organitzacions que in-
tervingueren en la guerra civil és fer el joc 
deis testaferros que manen, ja que una cosa 
és manar i altra cosa és governar. Cal remar
car que si bé existeixen fortes dissensions 
entre ells, és encara mes cert que al sol fet 
de parlar de donar behligerancia ais antics 
partits obliden les divergéncies per a seguir 
jruint deis privilegis i enchufes, que en el 
fons és l'única cosa que defensen. 

És per tot aixb que cal fer foc nou, sense 
renunciar ais nostres ideáis, deixant que s'in-
corpori a Vhistoria el que morí, cree jo, el 
1939. Cal comencar peí número u deis par
tits d'estructura peninsular, sense oblidar els 
postuláis minims de les nostres justes reivin-
dicacions catalanes. 

Inexperiencia ens ha de servir per a mo-
dernitzar els nostres procediments i adaptar 
les nostres finalitats. La forma mes efectiva 
seria la creado d'un Front Nacional Demo-
crat'tc que justifiques l'aparició de la tercera 
jorca política, aliena al Vática i a Moscud. 

Cal fer sorgir idees noves i táctiques mo-
dernes, per a no fer el joc al movimiento 
carregant amb Vetiqueta de rojo-separatista, 
que vol dir impossibilitat de bellugar-te. Si al 
nou organisme li sabéssim donar una nova 
estructura, en les circumsldncies actuáis li 
seria molt difícil a Franco perseguir siste-
maticament una organització democrática. 
Cal també, per a aquesta tasca, incorparar 
gent jo ve. aprofitant Vinieres d'una selec-
ció de les noves generación.! pels ideáis de 
/liberta! i justicia social. Cal fer cas omis 
deis mites caducáis, que ja no representen 
ningú. 

Son tantes les coses que es poden fer i es 
poden dir, que val mes deixar-ho per a un 
altre dia. Preñen constancia que jo no aban
dono el mea lloc i saluden tols els amics. 

JOAN 

V EN D 
En situar l'acció de Vendaval * en la nos

tra guerra, Odó Hurtado no busca simple-
ment un ambient escaient per al joc de pas
sions que es proposava dur a les taules, sense 
intenció que la guerra fos en si mateixa 
part del tema; tingué el propósit deliberat 
que el seu drama fos un drama de guerra i 
precisament de la nostra guerra; i perqué 
a cap espectador no li'n quedes dubte, ja 

Emma Alonso de Costa 

observa, en una nota al programa, que el 
personatge mes important no surt a les tau
les. . . «És la guerra civil, que motiva i de
forma les reaccions deis personatges. Está 
present en les paraules de tots. És la guerra 
qui, d'una gent senzilla, vulgar, com tothom, 
en fa personatges d'excepció, figures de 
drama.» 

La majoria deis assistents a l'estrena van 
conéixer, al seu dia, aquell ambient d'incer-
tesa i d'angoixa que viuen el personatges de 
Vendaval i si no l'anécdota, que aixó és un 
cas particular, sí les continúes al-lusions al 
curs de la guerra en els seus últims dies evo-
caven records dolorosos i feien que el públic 
es sitúes fácilment en un ambient familiar, 
ja llunyá en el temps, pero sempre present 
en els sentiments i en la memoria. 

L'acció de l'obra está ben travada. A mes 
d'oferir un drama d'interés, aquest drama 
es desenrotlla d'una manera convincent, en 
uns límits humans, sense que l'afany d'im-
pressionar el públic — fet i fet explicable 
en qualsevol autor teatral — faci caure 
l'anécdota, intensa en molts moments, en tru
culencia innnecessária. Tot hi és lógic, en 
Vendaval, excepte l'entrevista del tercer acte 
entre Isabel i Robert, inversemblant al lloc 
on té lloc. No és il-lógica l'entrevista, que és 
una escena-clau de l'obra i és tota ella con-
gruent amb l'acció: és iMógic que es pro-
dueixi al pis on ja ha tornat el marit d'Isa-
bel, l'oficial falangista que pot sorprendre 
Robert, el coronel república. Pero aixó no és 
ni una falla. L'autor i el director tenien una 
idea clara de la inversemblanca del lloc de 
l'entrevista i per conveniencia de mena téc
nica van confiar en la comprensió del públic. 

El fet que en les tres representacions que 
es van fer de Vendaval el públic es man-
tingués tensament interessat, des del comen-
cament a la fi, demostrá l'habilitat de Fautor 
en el diáleg i en l'enllac de les escenes, per
qué l'acció, per bé que sempre tensa, no té 
molt de moviment i la majoria de les escenes 
no teñen mes que dos personatges; calia com
pensar la manca de moviment per tal que no 
decaigués l'interés deis espectadors, i hi és 
destrament compensada per la vivacitat del 

* Drama estrenat el 4 de setembre de 1958 
al «Teatro Tria/ton», de Méxic. 

AVAL 
diáleg, peí dramatisme de les situacions, per 
la violencia de les passions que manifesten 
alguns carácters.. . 

La protagonista, Isabel, requería per a la 
seva interpretació reeixida una actriu de ta-
lent i de recursos, que sabes donar expressió 
ais seus sentiments apassionats. Aqueixa ac
triu fou Emma Alonso de Costa, que recordá 
al públic les seves brillants actuacions a 
Catalunya. S'identificá amb el personatge i 
l'encarná amb emoció; els canvis bruscos de 
l'apassionament amorós a la desesperado, 
de l'abatiment a la resignado i finalment a 
la ¡Musió de l'alliberament per la perspecti
va de la mort próxima, foren manifestáis 
per Emma Alonso amb el gest i l'entonació 
adequats a cada estat d'ánim. 

Si la dificultat del paper d'Isabel estava 
en la violencia deis seus sentiments, el del de 
la Teresina estava en la fredor de carácter 
del personatge, els diversos sentiments del 
qual cal exposar amb lleugers matisos, sense 
esclats. Es dona el cas que Mercé E. d'Agua-
dé, en la seva primera actuació teatral, tin
gues l'encert de matisar escaientment la seva 
interpretació. I Rosa Maria A. de Carrami-
ñana encarna amb naturalitat el personatge 
de Roser, d'una psicología mes senzilla que 
la de les altres dues dones. 

A l'Orfeó Cátala 
Marceldí Porta tingué oberta una exposi-

ció de les seves pintures a l'Orfeó Cátala 
de Méxic, del 16 al 30 de setembre. 

El 26 de setembre, el Consell Nacional 
Cátala organitzá una reunió de taula rodona 
per tractar el tema Aspectes positius i nega
rías de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya 
del 1932. 

El 2 d'octubre, Maria Dolors Altaba va 
donar una conferencia sobre les seves im-
pressions en una estada a Catalunya i va 
obrir una exposició de guaixos i dibuixos 
de temes catalans. 

El 4 d'octubre l'Orfeó Cátala va oferir un 
banquet d'homenatge al llicenciat Miguel Al-
varez Acosta, director general de Belles Arts 
de Méxic, per tal de manifestar-li l'agrai-
ment deis catalans per les atencions que en 
tenim rebudes. Féu el discurs d'oferiment 
Antoni M. Sbert. 

Avui, 15 d'octubre, a les nou del vespre, 
tindrá lloc al local de l'Orfeó Cátala de 
Méxic una vetllada a 4a memoria de Lluís 
Companys, en la qual parlará Canturri i can
tará la Massa Coral de l'Orfeó Cátala. 

El doctor 

P E L A I V I L A R 
OTORRINOLARINGÓLEG 

ofereix a la Colonia Catalana 

el seu Consultor! 

Consulta: Dimecres, dijous i divendres, 

de 5 a 8 p.m. 

* 

Passeig de la Reforma 400 - 503 

Tel. prov 11-56-92 (Dr. Emili Folch) 
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Informado diversa GLOSSARI D'AFERS INTERNACIONALS 
* En un article publicat al diari Ya, l'ex 
ministre d'Assumptes Exteriors Martin Ar-
tajo ha afirmat: «Dentro de poco España 
va ser llamada a participar en la organiza
ción de defensa del Atlántico Norte, en el 
Mercado Común y en el Consejo de Europa. 
Y entonces decidirá si entra o no en esos 
organismos». A propósit d'aqueixes afirma-
cions tan categóriques i displicents, una nota 
de Le Monde de París adverteix que «res 
no fa suposar que Espanya sigui invitada a 
"participar dentro de poco" a la OTAN, al 
Mercat Comú o al Consell d'Europa. Els 
escandinaus han mantingut sempre una 
gran hostilitat a qué fos admesa al primer 
d'aquests organismes. El nivell de vida i de 
producció de la nostra veina faria de la seva 
entrada al Mercat Comú un veritable sui-
cidi. Quant al Consell d'Europa, no está 
obert mes que per ais paisos que hagin pro-
clamat la seva voluntat de respectar els drets 
de l'home i les llibertats fonamentals». 
* L'advocat defensor de Francesc Maciá en 
el procés peí complot de Prats de Molió, M° 
Henry Torres, ha estat uns dies a Méxic i 
ha acceptat la invitado de l'Orfeó Cátala a 
assistir a un acte al local de l'Orfeó, a la 
seva tornada a Méxic, en data propera. 
* Josep M. de Porcioles Colomer va ser a 
Alguer, la ciutat catalana de Sardenya, amb 
motiu de celebrar-s'hi les darreres reunions 
del VI Congrés de la Corona d'Aragó, en 
les quals foren llegides i discutides comuni-
cacions d'Ernest Martínez Ferrando, director 
de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, de Barce
lona; Dolors Cabré, Joan Ainaud de Lasarte 
i Felip Mateu Llopis, degá de la Facultat de 
Lletres de la Universitat de Barcelona. Por
cioles pronuncia un discurs en castellá, al 
qual contesta, en cátala, llengua de la ciutat 
i de la majoria deis congressistes, l'alcalde 
d'Alguer. 
* El diari Het Vrije Volk, d'Amsterdam, pu
blica la següent informació: «Al Congrés 
de la I.T.F. (International Transportworkers 
Federation) els delegats de milions d'obrers 
del transport del món Uiure han aprovat una 
resolució condemnant el régim del general 
Franco. En la dita resolució s'enalteix la 
conducta deis obrers que recentment demos
traren la seva hostilitat al Govern per mitjá 
de vagues i se'ls encoratjá a seguir lluitant 
fins enderrocar la dictadura. Poden comp-
tar, en la seva Uuita, amb la solidaritat de 
la I.T.F. A mes, en la resolució de l'assem-
blea es demana la llibertat de tots els obrers 
empresonats i la immediata instauració de 
la llibertat de pensament. A instáncies del 
delegat deis obrers del transport d'Estónia 
(a l'exili), aqueixa resolució s'estengué ais 
treballadors deis paisos situats darrera el teló 
d'acer.» 
* La premsa mundial s'ha ocupat del que 
els periódics franquistes qualificaren de «no
ble gesto» de Hemingway en prohibir aquest 
a Esquire una nova impressió de certes no
vel-Íes breus publicades a la dita revista el 
1938. El corresponsal de la premsa franquis
ta ais Estats Units, Francisco Lucientes, ha 
fet uns grans escarafalls del pretés gest de 
Hemingway, «cuya madurez de juicio ha 
sido comentada favorablemente en los medios 
literarios y políticos norteamericanos, y ha 
desencadenado asimismo algunas agrias cen
suras entre los elementos archi-izquierdistas.» 
El cert és que no existeix cap canvi d'actitud 
política de l'escriptor nordamericá, segons ell 
mateix va manifestar al corresponsal a Nova 
York del Dagens Nyheter d'Estocolm. «Si 
algú vol saber quina és la meva posició avui 
en dia —• manifestá — que sápiga que no he 
canviat d'opinió quant a la guerra d'Espa-
nya. Vaig estar llavors al costat deis Ueials 
i encara hi segueixo estant. No era de cap 
manera per a modificar la tendencia política 
d'aqueixes novel-Íes curtes que volia retocar
les abans de ser publicades de nou, sino 
perqué no em semblaven suficientment per-
fectes, des del punt de vist estétic, en la seva 
forma antiga.» 

Per FAVENCIUS 

EL FENOMEN D E GAULLE. Com no era difícil de preveure, el plebiscit per la nova 
Constitució francesa — la de la V República — ha estat una victoria del sentit polític, i de 
l'instint de conservado del poblé francés. El que ningú no sospitava és que l'allau de votants 
fos tan considerable i resolut. 

A la metrópoli, la sorpresa ha estat el retrocés de mes d'un milió de votants sofert peí 
Partit Comunista malgrat el reforc deis companys de camí. Fracassá totalment la campanya 
que amb prodigalitat de recursos mantingueren, ajudats pels radicals-socialistes dissidents, 
acabdillats per Mendes-France. Le Fígaro de 8 de setembre portava un resum impressionant 
deis mitjans d'acció posats a contribució per partit deis milionaris (vol dir el Partit Comu
nista francés). En primer lloc, la premsa. Amb L'Humanité al davant, diari que tirava 
460.000 exemplars ara fa dotze anys i s'ha redui't a 200 mil. Els deu diaris de províncies, 
els dinou setmanaris, les catorze revistes mensuals o bimestrals, les agencies, etc. I sobretot 
el financament abundós de follets, cartells, vehicles, viatges, etc., a carree de la Federació 
Sindical Mundial i del Consell de la Pau, principalment, que son, junt amb la Banca Co
mercial del Nord d'Europa i una serie de firmes comerciáis camuflades, els cañáis per a 
subsidiar una mitjana de nou tones mensuals de publicacions, funcionament d'agéncies de 
premsa, publicitáries, cinematográfiques, deu mil executius retribuíts, etc. El Partit confessa 
ingressos per valor de mil dos-cents milions de franes. L'n cálcul prudencial fa veure que 
gasta mes de cinc mil milions. Le Fígaro pregunta: D o n surt la diferencia? 

Un altre resultat notable ha estat la votació en els territoris de la Unió Francesa. Tots 
favorables a una Comunitat francesa de nacions, amb l'excepció de Guinea. I ha fet bonic 
que immediatament De Gaulle i Franca hagin reconegut la seva voluntat d'independéncia. 

De totes maneres, el problema candent per a De Gaulle és l'Algéria. Resta essent la 
pedra de toe per a l'estabilitat i el progrés de la Franca. 

Pero no cal regatejar el triomf de De Gaulle. Sembla que Franca sap trobar sempre 
l'home indispensable en l'hora crítica. Nosaltres tinguérem Maciá i Companys. Podem 
esperar que en el moment precís n'aparegui un altre que sápiga concentrar la voluntat popu
lar i reprendre la marxa ascensional del nostre poblé. 

H E N R Y TORRES A MÉXIC. En compliment de missió especialment encarregada per pre-
sident De Gaulle, ha visitat Méxic i altres paisos sudamericans el célebre advocat Henry 
Torres, que defensa Maciá i altres romántics de Prats de Molió en el procés que inter-
nacionalitzá el plet de Catalunya, a París. 

M. Torres, malgrat l'aqueferament, rebé al nostre amic i company Roe Boronat amb 
mostres de sincer afecte i li promete que en un proper viatge estará en contacte mes íntim 
amb els catalans de Méxic. 

L'ex-diputat socialista Henry Torres, defensor de tots els grans plets de llibertat i dig-
nitat humana, és en el Govern De Gaulle el mateix que Guy Mollet, Malraux i altres 
il-lustres homes liberáis i esquerristes, la garantía que no passaran les dictadures de dreta 
o d'esquerra, totes iguals per absolutistes, reaccionáries i totalitáries, a dominar el gloriós 
poblé francés, bressol de la revolució i farell de la intel-ligéncia. 

HlVERNACló. Els mesos d'hivern no son favorables a accions bél-liques d'envergadura. 
Mes aviat serveixen per a escriure lletres a la vora del foc. La serie de Khruixtxev, ara que 
Bulganin no li fa d'amanuense, ha comencat malament. Una d'insolent enviada a Eisenhower 
li ha estat retornada estil Jaume I. «I que aquesta és ma resposta.» 

Creiem que l'incident no té res a veure amb la represa de les proves de bombes nuclears 
de les quals dona compte la premsa russa, sense recordar-se que les havia suspeses, sense 
necessitat de compromís, quan li va venir bé per les campanyes de paus. 

Sembla que a Formosa no es descabdellará ni tan sois una guerra local per a fer proves 
in anima vili, com succeí amb la d'Espanya. Potser els xinesos no ho son tant per a no 
comprendre a qui farien el joc i segurament els nordamericans saben que ficar-se amb Xina 
és com entrar en un pantan sense fons (segons digué una grossa Uegum del Pentagon). 

A L'AMÍ-RICA LLATINA. ÉS evident i sabut que el que anomenen paisos subdesenvolu-
pats i dependents son Tactual objectiu d'una campanya adrecada a fortificar la posició de 
la diplomacia russa en els seus tractes amb Occident. A mes del ballet afro-asiátic, centrat 
al Caire per a sublevar el Nord d'África i el Mig Orient, de Praga estant organitzen l'explo-
tació de les dificultats económiques d'América amb tots els mitjans que les puguin agreujar 
i enverinar. Segons sembla, es tracta que les nacions llatinoamericanes tornin a proclamar la 
seva independencia. Per aixó cal organitzar vagues, sabotatges, revolucionetes, i tota mena 
d'expedients acreditáis en la dislocado de l'economia i en la creació d'una psicosis d'angoixa 
i de Uiurament. Sois els que volen tancar els ulls no veuen que les vagues i aldarulls a 
Méxic, Argentina, Perú, Xile, Panamá, Brasil, Uruguay, etc., en uns paisos per una cosa i 
en altres per la contraria, están cosits tots plegats amb fil vermell. 

De totes maneres, encara és aviat per a amoínar-se. Es tracta de exercicis d'assaig. 
Confiem que el vinent Nadal menjarem el gall dindi en pau, si bé a l'exili. 

VACANT AI. VATICA. El Vaticá és una torca internacional que no sabríem menysprear. 
La mort de Pius XII planteja problemes en els quals Catalunya sempre havia tingut veu. 
Traspassat el cardenal Vidal i Barraquer, que era de Cambrils, només li queda Pía i Deniel. 
Senyals son de l'época. 

ANÍS <M ovif^ew^í 
ALTA 
QUALITAT 

DESTILLAT PER ASTURIANA,S. A 
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